
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

Гражданско процесуален кодекс  

Глава шеста. 

СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ 

Раздел I. 

Съобщения 

Адресат 

Чл. 37. Адресат е лицето, за което е предназначено съобщението. 

 

Адрес за връчване 

Чл. 38. (1) (Предишен текст на чл. 38, изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 

г.) Съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Връчването може да се 

извърши на избран от страната електронен адрес за връчване чрез: 

1. единния портал за електронно правосъдие; 

2. квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща съгласно чл. 3, параграф 37 

от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. 

относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни 

трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 

28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014". 

(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Когато не е избрана 

възможност за връчване по ал. 2, но страната е посочила адрес на електронна поща, 

връчването се извършва на посочения адрес. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Съгласието за връчване по ал. 

2 и 3 може да се оттегли по всяко време, като оттеглянето не засяга редовността на вече 

извършените действия. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Когато не може да се извърши 

връчване по ал. 1 - 3, съобщението се връчва на настоящия адрес на страната, а при 

липса на такъв - на постоянния. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Страната може да посочи 

електронен адрес за връчване на вещо лице, свидетел и трето лице, задължено да 

представи намиращ се у него документ. 

 

Задължение за посочване на електронен адрес 

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) (1) Лицето, извършило 

процесуално действие в електронна форма, е длъжно да посочи електронен адрес за 

уведомяване за удостоверяване на получаването на електронното изявление и за 

резултата от техническата проверка на извършеното действие. 

(2) При извършване на процесуално действие в електронна форма лицето може да се 

съгласи да приема електронни изявления и електронни документи от съда по делото в 

производството пред съответната инстанция или пред всички инстанции. 



(3) Лицето, извършило процесуално действие в единния портал за електронно 

правосъдие, се съгласява да приема електронни изявления и електронни документи, 

съобщения, призовки и книжа в производството пред съответната съдебна инстанция и 

пред всички инстанции. 

(4) Съгласието по ал. 2 и 3 може да се оттегли по всяко време, като оттеглянето не 

засяга редовността на вече извършените действия. 

 

Връчване на представител 

Чл. 39. (1) Когато страната е посочила в седалището на съда лице, на което да се връчат 

съобщенията - съдебен адресат, или има пълномощник по делото, връчването се 

извършва на това лице или на пълномощника. 

(2) Когато няколко ищци или ответници са посочили общ съдебен адресат или имат 

общ пълномощник в седалището на съда, за всички лица се издава едно съобщение, в 

което се вписват имената им. 

(3) При повече ищци или ответници, когато интересите им не са противоречиви, съдът 

по искане на насрещната страна или по своя преценка може да ги задължи да посочат 

един от тях или друго лице за общ съдебен адресат. При неизпълнение на това 

задължение съдът може да им назначи представител за получаване на книжа на техни 

разноски и риск. 

(4) Когато адресатът е процесуално недееспособен, съобщението се връчва на неговия 

законен представител. 

 

 

Съдебен адресат 

Чл. 40. (1) Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е 

длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията - 

съдебен адресат, ако няма пълномощник по делото в Република България. Същото 

задължение имат законният представител, попечителят и пълномощникът на страната. 

(2) Когато лицата по ал. 1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат 

към делото и се смятат за връчени. За тези последици те трябва да бъдат предупредени 

от съда при връчване на първото съобщение. 

 

Задължение за уведомяване 

Чл. 41. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Страната, която 

отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който 

веднъж и е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Такова 

задължение има страната и когато тя е посочила електронен адрес за връчване. Същото 

задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на 

страната. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) При неизпълнение на 

задължението по ал. 1, както и когато страната е посочила електронен адрес за 

връчване, но го е променила, без да уведоми съда, или е посочила неверен или 

несъществуващ адрес, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за 



връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при връчване 

на първото съобщение. 

 

Връчване чрез електронно съобщение 

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) (1) Когато връчването се 

извършва по чл. 38, ал. 2, съобщението, съдържащо информация за изтегляне на 

призовката, съобщението или книжата, се смята за връчено в деня на изтеглянето му от 

адресата. В случай че съобщението не бъде изтеглено в 7-дневен срок от неговото 

изпращане, то се смята за връчено в първия ден след изтичането на срока за изтегляне. 

(2) Когато връчването се извършва по чл. 38, ал. 3 и 6, съобщението, съдържащо 

информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата, се смята за връчено 

в деня, в който адресатът е потвърдил получаването му. В случай че получаването не е 

потвърдено в 7-дневен срок от неговото изпращане, съобщението се връчва по общия 

ред. 

 

Връчител 

Чл. 42. (1) Връчването на съобщенията се извършва от служител на съда, по пощата 

или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Когато в мястото 

на връчването няма съдебно учреждение, връчването може да се извърши чрез 

общината или кметството. 

(2) По искане на страната съдът може да разпореди съобщенията да се връчват от 

частен съдебен изпълнител. Разноските на частния съдебен изпълнител са за сметка на 

страната. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Когато съобщението не е 

връчено по реда на ал. 1 и 2, както и в случаите на бедствия, аварии и други 

непредвидени обстоятелства, съдът може да разпореди по изключение връчването да 

стане от служител на съда чрез телефон, електронен адрес за връчване, телекс, факс или 

с телеграма. 

(4) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.)  

 

Начини на връчване 

Чл. 43. (1) Съобщението се връчва лично или чрез друго лице. 

(2) Съдът може да разпореди връчването да стане чрез прилагане на съобщението към 

делото или чрез залепване на уведомление. 

(3) Съдът може да разпореди връчването да стане чрез публично обявление. 

 

Удостоверяване на връчването 

Чл. 44. (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Връчителят удостоверява с подписа си датата и 

начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва 

и качеството на лицето, на което е връчено съобщението, след като изиска от него 

удостоверяване на самоличността му чрез представяне на документ за самоличност. 

При отказ за представяне на документа за самоличност връчителят може да поиска 



съдействието на Главна дирекция "Охрана" при Министерството на правосъдието. 

Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се 

приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на 

връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването. 

(2) Връчването по телефона или по факса се удостоверява писмено от връчителя, 

връчването с телеграма - с известие за доставянето и, а когато връчването е извършено 

по телекса - с писмено потвърждение за изпратено съобщение. Връчването по пощата 

се удостоверява с обратната разписка. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Електронното връчване се 

удостоверява със: 

1. електронен запис от информационната система на портала, подпечатан с 

квалифициран електронен печат на съда с удостоверено време или с квалифициран 

електронен времеви печат - при връчване по чл. 38, ал. 2, т. 1; 

2. електронен запис на връчването от квалифицирания доставчик на електронни 

удостоверителни услуги - при връчване по чл. 38, ал. 2, т. 2; 

3. потвърждение, че съобщението е получено - при връчване по чл. 38, ал. 3 и 6. 

(4) Разписката, удостоверяваща връчването от служител на съда или от частен съдебен 

изпълнител, обратната разписка, удостоверяваща връчването от пощенски служител, 

известието за доставка на телеграма, както и писменото потвърждение за изпратено 

съобщение по телекс, се връщат в съда веднага след съставянето им. 

 

Лично връчване 

Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Съобщението се връчва 

лично на адресата. Връчването на представител, както и на електронен адрес за 

връчване се смята за лично връчване. 

 

Връчване на друго лице 

Чл. 46. (1) Когато съобщението не може да бъде връчено лично на адресата, то се 

връчва на друго лице, което е съгласно да го приеме. 

(2) Друго лице може да бъде всеки пълнолетен от домашните му или който живее на 

адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата. Лицето, чрез 

което става връчването, се подписва в разписката със задължение да предаде 

призовката на адресата. Не може да се връчва на лица, които участват по делото като 

насрещна страна на адресата. 

(3) Съдът изключва от кръга на другите лица тези, които са заинтересовани от изхода 

на делото или са изрично посочени в писмено изявление на адресата. Тези лица се 

посочват в съобщението и обратната разписка. 

(4) С получаването на съобщението от другото лице се смята, че връчването е 

извършено на адресата. Адресатът може да иска възстановяване на срока, ако е 

отсъствал от адреса и не е било възможно да узнае своевременно за връчването. Срокът 

по чл. 64, ал. 2 започва да тече от момента, в който адресатът е могъл да узнае за 

връчването. 

 

Връчване чрез залепване на уведомление 



Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Когато ответникът в продължение на един 

месец не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, 

което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата 

или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или 

на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска 

уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по 

делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне 

една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията е в 

неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал данни, че 

ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната собственост, от 

кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това с 

посочване на източника на тези данни в съобщението. 

(2) В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда, когато 

връчването става чрез служител на съда или частен съдебен изпълнител, съответно в 

общината, когато връчването става чрез неин служител, както и че те могат да бъдат 

получени там в двуседмичен срок от залепването на уведомлението. 

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Когато ответникът не се яви да получи книжата, 

съдът служебно проверява неговата адресна регистрация, освен в случаите на чл. 40, ал. 

2 и чл. 41, ал. 1, в които съобщението се прилага към делото. Ако посоченият адрес не 

съвпада с постоянния и настоящия адрес на страната, съдът разпорежда връчване по 

настоящия или постоянния адрес по реда на ал. 1 и 2. Съдът служебно проверява и 

местоработата на ответника и разпорежда връчване по местоработата, съответно 

местослуженето или мястото за осъществяване на стопанска дейност. 

(4) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) 

(5) Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му от 

канцеларията на съда или общината. 

(6) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Когато установи редовността на връчването, съдът 

разпорежда съобщението да се приложи към делото и назначава особен представител 

на разноски на ищеца. Възнаграждението на особения представител се определя от съда 

съобразно фактическата и правната сложност на делото, като размерът на 

възнаграждението може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно 

чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, но не по-малко от една втора от него. 

(7) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Разпоредбите на ал. 1 - 5 се прилагат съответно за 

връчването на съобщения на подпомагаща страна, както и за връчване на заповед за 

изпълнение. 

(8) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат за връчването на съобщения на свидетел, вещо 

лице и неучастващо в делото лице, като съобщението се оставя в пощенската кутия, а 

когато до нея не е осигурен достъп - чрез залепване на уведомление.  

Връчване чрез публично обявление 

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Ако при завеждането 

на делото ответникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес, по искане на 

ищеца съобщението до него за заведеното дело се извършва чрез публикация в 

неофициалния раздел на "Държавен вестник". Съдът разрешава връчването да стане по 

този ред, след като ищецът удостовери чрез справка, че ответникът няма адресна 

регистрация и ищецът потвърди с декларация, че не му е известен адресът на ответника 

в чужбина. 



(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) Ако въпреки публикацията 

ответникът не се яви в съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията, 

съдът му назначава особен представител на разноски на ищеца. 

 

Място на връчване 

Чл. 49. Място на връчване е жилището, вилата, местоработата, местослуженето, 

седалището, мястото за осъществяване на стопанска дейност или друго място, което се 

обитава от адресата, както и всяко друго място, на което адресатът може да бъде 

намерен. 

 

Връчване на търговци и юридически лица 

Чл. 50. (1) Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в 

съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес. 

(2) Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новият му адрес, всички 

съобщения се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени. 

(3) Връчването на търговци и на юридически лица става в канцелариите им и може да 

се извърши на всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме. При 

удостоверяване на връчването връчителят посочва имената и длъжността на 

получателя. 

(4) Когато връчителят не намери достъп до канцеларията или не намери някой, който е 

съгласен да получи съобщението, той залепва уведомление по чл. 47, ал. 1. Второ 

уведомление не се залепва. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Връчването на кредитни и 

финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу 

потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества и на търговци, които 

извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни 

съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, на нотариуси и частни 

съдебни изпълнители се извършва само по реда на чл. 38, ал. 2 на посочен от тях 

електронен адрес. 

 

Връчване на адвокат 

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2022 г.) (1) Връчването на адвокат 

се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие или на всяко място, където 

той се намира по служба. 

(2) Адвокатът може да заяви в портала по ал. 1, че отсъства и няма да приема 

съобщения за определени периоди от време, които в рамките на една календарна 

година не може да бъдат с обща продължителност повече от 60 дни, с изключение на 

дните на отсъствие поради временна неработоспособност, които също се заявяват. 

Съобщенията, изпратени в заявения период на отсъствие, трябва да бъдат изтеглени в 

7-дневен срок, считано от деня, следващ изтичането на заявения период на отсъствие. 

Съобщенията се смятат за връчени в деня на изтеглянето им или в случай че не бъдат 

изтеглени - с изтичането на срока за изтегляне. 

(3) Адвокатът не може да откаже получаване на съобщение на своя доверител, освен 

след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, 



както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията 

или производството, за които е уведомяването. Отказът на адвоката да приеме 

съобщението се заявява по електронен път в единния портал за електронно правосъдие, 

съответно се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. 

Необоснованият отказ не засяга редовността на връчването. 

 

Връчване на държавни учреждения и общини 

Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) 

Държавните учреждения и общините са длъжни да осигурят служител, който да приема 

съобщения в работното време. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) Връчването на държавните 

учреждения и на общините се извършва само по реда на чл. 38, ал. 2 на посочен от тях 

електронен адрес. 

 

 

Връчване на пребиваващи в страната чужденци 

Чл. 53. Връчването на пребиваващите в страната чужденци се извършва на адреса, 

заявен в съответните административни служби. 

 

Поправяне на нередовности при връчване 

Чл. 54. Ако при връчването има нередовности, същото се смята за извършено в 

момента, в който съобщението действително е достигнало до адресата. 

 

 

Образци 

Чл. 55. Министърът на правосъдието издава наредба, с която утвърждава образците на 

всички книжа, свързани с връчването. 

 

Раздел II. 

Призоваване 

 

Призовки 

Чл. 56. (1) Съдът призовава страните за заседанията по делото. 

(2) Страните, които са редовно призовани, при отлагане на делото не се призовават за 

следващото заседание, когато датата му е обявена в заседанието. 

(3) Призоваването се извършва най-късно една седмица преди заседанието. Това 

правило не се прилага в изпълнителния процес. 

 



Съдържание на призовката 

Чл. 57. В призовката се посочват: 

1. съдът, който я издава; 

2. името и адресът на призовавания; 

3. по кое дело и в какво качество се призовава; 

4. мястото и времето на заседанието, и 

5. законните последици от неявяването. 

 

Ред за връчване на призовките 

Чл. 58. Призовките по делото се връчват по реда за връчване на съобщенията. 


